
ПЛАН 

проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, унівеситетських конференцій та семінарів  

у 2019 році у ДВНЗ «Донбаський державнйи педагогічний університет» 

Назва 

конференції, семінару 

Напрями роботи Факультет, кафедра, 

відповідальна за проведення 

заходу (ПІБ, телефон, e-mail 

відповідальної особи) 

Термін 

проведення 

Орієнтовна 

кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

Міжнародні конференції, семінари 

Стан здоров`я: Психолого-

педагогічні, соціальні і 

медичні аспекти 

- психолого-педагогічні аспекти 

здорового способу життя; 

- психологічна служба захисту 

здоров`я (психопрофілактика, 

психокорекція, психотерапія);                

- медико-псих.основи здоров`я 

зберігаючих технологій в системі 

освіти. Духовний розвиток 

сучасної молоді 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології, к.псих.н., проф.  

Мелоян А.Е. 

вул.Батюка 19 

тел.(095)8987141 

e-mail: 

anaitmeloyan@gmail.ua 

лютий 2019 р. Відповідно до 

програми 

VI Міжнародна науково-

практична онлайн -

конференція «Взаємодія 

духовного й фізичного 

виховання в становленні 

гармонійно розвиненої 

особистості» 

- обговорення результатів 

наукових досліджень з 

актуальних проблем фізичної 

культури і спорту;  

- взаємозв’язок фізичного 

виховання, фізичної реабілітації і 

рекреації в збереженні здоров’я 

людини;  

- формування 

здоров’язбережувального 

простору навчального закладу на 

засадах сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, 

дискурсивно-проективної 

компетентності фахівця в 

контексті розвитку в дітей і 

учнівської молоді 

гуманістичного світогляду 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра 

теоретичних, методичних 

основ фізичного виховання і 

реабілітації, к.пед.н., доц. 

Пристинський В.М. 

тел. +380956199797,  

e-mail: v.prystynskyi@ 

hotmail.com 

21-22 березня 

2019 р. 

75-100 осіб 

mailto:v.prystynskyi@%20hotmail.com
mailto:v.prystynskyi@%20hotmail.com


Інформаційно-духовне 

відродження світової 

спільноти в добу 

цивілізаційної глобалізації 

- мультикультурність як основа 

соціально-комунікаційного 

світового простору; 

- лінгвістичні аспекти ціннісних 

конструктів культури; мова як 

система відтворення реальності; 

- інформаційне насичення 

медіасфери; фізична та духовна 

реальність в розгортанні 

життєвого простору людини; 

- духовність як вища реальність 

Буття Людини; універсалії 

культури в еволюції духовності 

та їх інформаційне відображення 

в суспільній свідомості 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури, д.н.с.к., проф. 

Біличенко О.Л., 

(050)2924718, e-mail: 

olgabelichenko64@gmail.com 

квітень 2019 р. 

ауд. 201 

25 осіб 

Освітня конференція 

спікерів англійською 

мовою 

«DET - talks. Design 

education talk» 

- TED-talks як засіб розвитку 

навичок говоріння англійською 

мовою; 

- загальні та лексичні навички, 

які формуються з допомогою 

TED-talks; 

- драматургія виступу у форматі 

TED; 

- TED-конференції у сучасному 

освітньому просторі; 

- використання інтернет-ресурсу 

TED.com на уроках англійської 

мови 

 

Факультет початкової, 

технологічної та професійної 

освіти, кафедра теорії і 

практики початкової освіти, 

д.пед.н., проф. Гаврілова Л.Г. 

тел. +380509501801,  

e-mail: 

havrilovalg@gmail.com 

травень 2019 р. 50 осіб 

mailto:havrilovalg@gmail.com


V міжнародна науково-

практична інтернет 

конференція «Актуальні 

проблеми фізичного 

виховання та здоров’я 

людини». 

 

- медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання й 

спортивного тренування; 

- екологія людини: навколишнє 

середовище і здоров’я; 

- адаптаційні можливості 

організму; 

- сучасні аспекти реабілітації в 

спорті; 

- проблема здорового способу 

життя в сучасному суспільстві;  

- теорія і практика фізичного 

виховання й спортивного 

тренування; 

- теоретичні, методичні та 

організаційні основи туризму та 

рекреації; 

- охорона здоров’я 

підростаючого покоління в 

сучасних умовах; 

- соціальні умови і здоров’я 

людини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра 

фізичної терапії, фізичного 

виховання і біології,  

д.б.н., проф. Дичко В.В. 

т: 050-610-42-20 

редактор збірника 

Кушакова І.В. 

т: 050-181-68-54 

листопад 2019 р. 100 осіб 



 Всеукраїнські конференції, семінари 

Психологічна культура в 

контексті особистісно -

професійного становлення 

педагога 

- особистісне та професійне 

зростання педагога; 

- теоретико-методологічні засади 

дослідження психологічної 

культури педагога; 

- мучасні технології формування 

психологічної культури педагога; 

- мамоактуалізація та 

самореалізація педагога в 

професійній діяльності; 

- психологічна культура як 

чинник психологічного здоров’я 

педагога 

Факультет психології, 

економіки та управління. 

Кафедра психології. 

Степаненко Л.В., т: 

(095)4411100 

Lora.step.74@gmail.com 

березень 2019 р. 50 осіб 

Інноваційні освітні 

технології на основі 

формування 

здоров’язбережувальної 

компетенції у 

відповідності до нового 

стандарту вищої освіти 

(онлайн) 

- індивідуальні 

здоров’язбережувальні програми 

для студентів ВУЗів в умовах 

сучасних вимог вищої школи; 

- санологічні заходи щодо 

збереження та зміцнення 

здоров'я молодого покоління   

ХХI століття; 

- формування підвищення якості 

життя як основа здоров'я та 

довголіття; 

- валеопедагогічні реабілітаційні 

програми щодо профілактики 

хронічної втоми у студентів 

ВУЗів 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра медико-

біологічних основ охорони 

життя та цивільного 

захисту. 

Відповідальні за проведення 

заходу – к.м.н., доц., 

зав.кафедри Гутарєва Н.В., 

к.пед,н., доц.  

Макаренко А.В. 

вул. Університетська, 12, 

м.Слов’янськ, Донецька 

обл., тел. (06262)  2-35-80,  

e-mail: nashkaf@ukr.net 

13 березня  

2019 р. 

30 осіб 

mailto:nashkaf@ukr.net


Психолого-педагогічний і 

соціальний супровід 

дитинства в освітньому 

просторі: проблеми та 

перспективи 

 

- теоретико-методологічні 

проблеми психолого-

педагогічного і соціального 

супроводу дитинства; 

- досвід реалізації технологій 

психолого-педагогічного і 

соціального супроводу дитинства 

в освітньому просторі; 

- підготовка фахівців до 

психолого-педагогічного і 

соціального супроводу дитинства 

Педагогічний факультет, 

кафедра дошкільної освіти 

та соціальної роботи, 

д.пед.н., проф. Курінна С.М. 

тел. +380506813768,  

e-mail: 

slavdpu.do@gmail.com 

17 квітня 2019 р. 50-100 осіб 



Перспективні напрямки 

сучасної науки та освіти 

- найважливіші проблеми фізико-

математичних наук; 

- літературознавство, 

мовознавство та соціальні 

комунікації; 

- філософія, історія та 

політологія; 

 - психологічні проблеми 

безперервної освіти в Україні; 

- проблеми соціально-

економічного розвитку України в 

умовах ринкової економіки; 

- соціально-педагогічна робота з 

різними категоріями дітей та 

молоді; 

- проблеми підготовки 

педагогічних фахівців початкової 

школи відповідно до сучасних 

вимог; 

- удосконалення фахової 

підготовки вчителів трудового 

навчання в рамках Болонського 

процесу; 

- оптимізація фізичного 

виховання студентів на засадах 

програмованого підходу; 

- гуманізація навчально-

виховного процесу у ВНЗ 

Підрозділ моніторингу 

якості вищої освіти,  

м. Слов'янськ,  

вул. Батюка, 19 

тел. +380626232808, 

Sdpu1939@ukr.net 

травень 2019 р. 1000 осіб 

mailto:Sdpu1939@ukr.net


Магістральна 

(не)конференція міні-

EdCamp Sloviansk 

«Цифовий освітній 

простір» 

- про стан імплементації Закону 

«Про освіту» в Україні  

та демократію в цифровому 

освітньому просторі країн світу;  

- розвиток цифрової 

компетентності освітян у 

контексті творчої особистісно-

професійної самореалізації; 

- медіакомпетентність педагога – 

вимога цифрового суспільства; 

- реалізація STEM орієнтованого 

підходу до навчання дисциплін  

природничо-математичного 

циклу; 

- психічне та фізичне здоров’я 

суб’єктів  цифрового освітнього 

простору 

Факультет початкової, 

технологічної та 

професійної освіти, кафедра 

природничо-математичних 

дисциплін та інформатики в 

початковій освіті, к.пед.н., 

доц.  

Євтухова Т.А. 

тел. +380504260815, 

e-mail: kafpmd@gmail.com 

4 травня 2019 р. 

 

 

150 осіб 

VІ науково-практична 

Інтернет-конференція 

«Методологія та 

історіографія 

мовознавства» 

- методологія мовознавства: 

проблематика, історія, сучасний 

стан, перспективи розвитку; 

- сутність лінгвістичного методу; 

його структура; метод і суміжні 

поняття; 

- лінгвістична історіографія: 

проблематика, історія, сучасний 

стан, перспективи розвитку; 

- історія мовознавства в 

контексті лінгвістичних 

парадигм 

Філологічний факультет, 

кафедра германської та 

слов'янської філології 

д.філол.н., проф.  

Глущенко В.А. 

тел. +380508860183, 

(06262)32354 

23-24 жовтня  

2019 р. 

100 осіб 



III Всеукраїнська інтернет-

конференція «Технології 

електронного навчання» 

- змішане навчання: результати і 

перспективи (основні моделі, 

досвід впровадження); 

- перевернуте навчання: 

можливості впровадження та 

очікувані результати; 

- інтелектуальні та відкриті 

системи навчання; 

- Stem-освіта – освіта нового 

покоління; 

- дистанційне навчання учнів з 

особливими потребами; 

- електронне навчання та 

електронна педагогіка; 

- форми і методи навчання із 

застосуванням дистанційних 

технологій; 

- адаптивне навчальне 

інтелектуальне середовище – 

освітні технології майбутнього 

Фізико-математичний 

факультет, кафедра 

методики навчання 

математики та методики 

навчання інформатики, 

к.фіз.-мат.н., доц.  

Величко В.Є. 

тел. +380504788421, 

(06262)32659 

e-mail: texel@ukr.net 

1-2 листопада  

2019 р. 

50 осіб 



Регіональні конференції, семінари 

Науково-практичний 

семінар «Сучасна реформа 

освіти: оновлення змісту 

навчання дітей з вадами 

розвитку» 

- основні ідеї та напрями 

сучасної реформи освіти; 

- нова школа – спеціальний 

навчальний заклад цілісного й 

успішного розвитку і 

саморозвитку дитини; 

- особливості виховання 

особистості, здатної до 

самостійної практичної та 

професійної діяльності 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії, 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів №23 Донецької 

обласної ради,  

завідувач кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії д.пед.н., доц. 

 Татьянчикова І.В.  

 тел. +380501856887  

e-mail: 

i.tatyanchikova@gmail.com  

січень 2019 р. 

 

20 осіб 

 

Командна взаємодія 

фахівців у процесі 

індивідуального супроводу 

дитини з особливими 

освітніми потребами 

(ООП) в умовах 

інклюзивного навчання 

- навчального закладу для всіх 

дітей і дорослих з фізичними 

обмеженнями; 

- перегляд політики на рівні 

навчального закладу щодо 

проявів негативної поведінки; 

- посилення співпраці 

навчального закладу з місцевою 

громадою; 

- організація діяльності 

асистента вчителя 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

25 січня 2019 р. 

 

10 осіб 

 



Науково-методичний 

семінар «Посилення 

корекційно-розвивального 

компоненту в оновленому 

змісті навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

 

- трансформація шкіл-інтернатів 

у заклади інноваційного типу; 

- своєчасна діагностика і 

забезпечення комплексної 

медико-психолого-педагогічної 

корекції відхилень у розвитку 

дітей; 

- розширення практики 

інклюзивного навчання дітей з 

вадами розвитку у дошкільних 

установах, загальноосвітніх 

школах і реабілітаційних центрах 

Факультет спеціальної 

освіти , кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії,  

завідувач кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії д.пед.н., доц. 

 Татьянчикова І.В.  

 тел. +380501856887  

e-mail: 

i.tatyanchikova@gmail.com 

лютий 2019 р. 

 

12 сіб 

 

Інтенсифікація 

використання нових 

інтерактивних технологій 

у навчанні іноземної мови 

- полікультурна освіта 

студентської молоді; 

- інноваційні технології як засіб 

формування іншомовної 

комунікативної компетенції; 

- формування лінгвістичної 

компетенції; 

- новітні тенденції та підходи у 

навчанні англійської мови 

Філологічний факультет, 

кафедра іноземних мов. 

Відповідальні: к.п.н., доц. 

Нікітіна Н.П., к.ф.н.,                          

доц. Шевченко М.Ю. 

e-mail: 

kafinmovddpu@ukr.net 

лютий 2019 р. 30 осіб 



Сучасні підходи до 

організації корекційно-

виховної роботи у 

навчальних закладах для 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

- посилення роботи з розвитку 

диференційованого навчання 

дітей з особливими освітніми 

потребами; 

- розширення уявлень про 

інклюзивне навчання; 

- надання відомостей про 

політику Нової української 

школи; 

- аналіз системи комплексної 

корекційно-розвивальної 

допомоги дітям з особливими 

потребами в умовах спеціального 

загальноосвітнього навчального 

закладу 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

 завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

22 лютого  

2019 р. 

12 осіб 

Патологія та профілактика 

захворювань 

репродуктивної системи у 

юнаків та дівчат на 

сучасному етапі. 

- основні анатомічні та 

функціональні дефекти 

сечостатевої системи людини; 

- запальні захворювання 

репродуктивної сфери чоловіків 

та жінок та їх профілактика; 

- захворювання, що передаються 

статевим шляхом, та їх вплив на 

репродуктивну систему; 

- здоровий спосіб життя -  

запорука здорового покоління 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра кафедра 

медико-біологічних основ 

охорони життя та 

цивільного захисту. 

Відповідальні за проведення 

заходу – к.м.н., доц., 

зав.кафедри Гутарєва Н.В., 

к.пед.,н., доц.  

Макаренко А.В. 

вул. Університетська, 12, м. 

Слов’янськ, Донецька обл., 

тел. (06262)  2-35-80,  

e-mail: nashkaf@ukr.net 

28 лютого  

2019 р. 

 

70 осіб 

mailto:nashkaf@ukr.net


Науково-практичний 

семінар «Реформа освіти: 

використання сучасних 

корекційних технологій в 

умовах спеціального 

дошкільного закладу» 

 

- оновлення змісту корекційно-

виховної роботи у спеціальному 

дошкільному закладі в умовах 

реформування системи освіти; 

- соціалізація дитини, 

формування життєвих 

компетентностей дитини у 

спеціальному дошкільному 

закладі; 

- формування особистості дитини 

в умовах спеціального 

дошкільного закладу 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії, 

комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) 

компенсаторного типу № 16 

«Рушничок» Слов’янської 

міської ради Донецької 

області, к.пед.н., доц. 

 Кузнецова Т.Г.  

 тел. +380509383771  

e-mail:  kuznetsovatt@ukr.net 

березень 2019 р. 

 

15 осіб 

 

Семінар 

«Малюнкова проба, як 

метод діагностики 

емоційних та особистісних 

порушень дитини» 

- робота з особливостями 

теоретичних підходів до 

проблеми діагностики 

особистості за допомогою 

малюнкових проб; 

- розгляд характерних 

особливостей малюнкових проб 

як засобів психодіагностики 

особистості 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології 

Єгорова О.Б., 

вул.Батюка 19 

(095) 858 36 23 

egorova.elena@i.ua 

березень 2019 р. 20 сіб 

Слово Шевченка: вчора, 

сьогодні, завтра 

- Шевченкова мова в сучасному 

лінгвальному просторі;  

- жанрово-тематична палітра 

«Кобзаря»;  

- творчість Т.Шевченка в 

педагогічному процесі 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури. 

Тендітна Н.М. 

(050)6864583 

tenditna2017@ukr.net 

Ляшов Н.М. 

(050)7077622 

nzr2012@ukr.net 

березень 2019 р., 

ауд. 209 

30 осіб 

mailto:kuznetsovatt@ukr.net-


Результати впровадження 

новітніх трендів освіти в 

нову українську школу 

- активні методи навчання та 

групові форми організації 

навчання в закладах освіти; 

- технологія навчального 

співробітництва: метод 

навчальних проектів, кейс-метод 

та метод навчальних ситуацій 

Філологічний факультет, 

кафедра української мови та 

літератури. 

Падалка Р.М., (050)7676173 

Ruslana-padalka@i.ua 

Колган О.В., (050)9170492 

ovkolgan@gmail.com 

13 березня  

2019 р., ауд. 209 

20 осіб 

Актуальні питання 

організації та змісту 

навчання дітей та підлітків 

з інтелектуальними 

порушеннями на 

сучасному етапі 

становлення Нової 

української школи 

- формування життєвих 

компетентностей учнів з ООП; 

- обговорення кращих 

вітчизняних та міжнародних 

практик щодо вирішення  

проблеми соціалізації дітей з 

ООП; 

- подолання проявів 

дезадаптованості на 

психологічному, соціальному та 

соціально-психологічному 

рівнях; 

- організація корекційно-

розвивальної роботи в 

спеціальному освітньому закладі 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

 

29 березня  

2019 р. 

11 осіб 

Аспекти професійної 

діяльності психологів 

- особливості співробітництва з 

громадською організацією 

«Відкрита асоціація психологів-

практиків «Трансформація» »; 

- перспективні напрями роботи з 

громадською організацією 

«Відкрита асоціація психологів-

практиків «Трансформація» »; 

- волонтерство студентів як засоб 

співробітництва з громадською 

організацією «Відкрита асоціація 

психологів-практиків 

«Трансформація»» 

Факультет психології, 

економіки та управління. 

Кафедра психології. 

Сергєєва І.В.,  

тел. +380509760777, 

Inessa.sergeeva@ukr.net 

квітень 2019 р. 25 осіб 

mailto:ovkolgan@gmail.com


Науково-теоретична 

конференція (он-лайн) 

«Реформування змісту 

спеціальної освіти: перехід 

до компетентнісно 

спрямованої освіти» 

- переосмислення 

фундаментальних 

концептуальних засад змісту 

спеціальної освіти; 

- проблема включення дітей з 

особливими освітніми потребами 

в реальне життя суспільства; 

- корекційно-виховні технології, 

спрямовані на формування 

цілісної особистості учня 

 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії, 

кафедра психолого-медико-

педагогічних основ 

корекційної роботи 

Кам’янець-Подільського 

національного 

педагогічного університету 

ім. Івана Огієнка,  

завідувач кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії д.пед.н., доц. 

 Татьянчикова І.В.  

 тел. +380501856887  

e-mail: 

i.tatyanchikova@gmail.com 

квітень 2019 р. 

 

15 осіб 

 

Науково-теоретичний 

семінар «Інклюзивна  

освіта: гострота проблеми» 

- інклюзивна форма навчання: за 

і проти; 

- напрями впровадження 

інклюзивної форми навчання в 

умовах реформування 

української школи; 

- основні труднощі 

функціонування інклюзивних 

навчальних закладів. Перші 

успіхи та недоліки 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії, 

Миколаївський 

реабілітаційний центр 

Донецької обласної ради, 

старший викладач кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії д.пед.н., доц. 

Сарнацький С.В.  

 тел. +380958959407  

 

квітень 2019 р. 20 осіб 

 



Профілактика 

туберкульозу серед молоді 

на сучасному етапі 

- динаміка зростання 

захворюваності  на туберкульоз  

у нашому регіоні та в Україні в 

цілому; 

- клінічні прояви туберкульозу у 

дітей та підлітків; 

- методи сучасної вакцинації від 

новонародженості до 

підліткового віку; 

- профілактика даного 

захворювання серед населення 

 

Факультет фізичного 

виховання, кафедра кафедра 

медико-біологічних основ 

охорони життя та 

цивільного захисту. 

Відповідальні за проведення 

заходу — к.м.н.,ел.., 

зав.кафедри Гутарєва Н.В., 

к.п., ел.. Макаренко А.В. 

ел..Університетська, 12, 

м.Слов’янськ, Донецька 

ел.., ел.. (06262)  2-35-80, e-

mail: nashkaf@ukr.net 

09 квітня 2019 р. 

 

80 осіб 

Формування інклюзивної 

компетентоності у 

майбутнього педагога у 

процесі професійної 

підготовки 

- розгляд регіонального досвіду 

інклюзивної освіти дітей з 

особливостями розвитку; 

- узагальнення теоретичних 

підходів до організації 

підвищення кваліфікації 

педагогів інклюзивної практики; 

- аналіз державної політики, яка 

розглядає інклюзивну освіту у 

якості довготривалої стратегії 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

 

26 квітня 2019 р. 8 осіб 

mailto:nashkaf@ukr.net


Науково-практичний 

семінар «Роль 

спеціального навчального 

закладу в процесі 

соціального становлення 

дитини з психофізичними 

порушеннями» 

- соціалізація дитини з вадами 

розвитку: гострота проблеми; 

- спеціальний навчальний заклад 

– головний інститут соціалізації 

дитини з вадами розвитку; 

- зміст соціалізації в умовах 

спеціальної загальноосвітньої 

школи; 

- напрями оптимізації 

соціалізації дитини в умовах 

спеціального навчального 

закладу 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра спеціальної 

педагогіки та інклюзії, 

спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів №23 Донецької 

обласної ради, 

завідувач кафедри 

спеціальної педагогіки та 

інклюзії д.пед.н., доц. 

 Татьянчикова І.В.  

 тел. +380501856887  

e-mail: 

i.tatyanchikova@gmail.com 

травень 2019 р. 20 осіб 

Семінар 

«Полорольова поведінка» 

- аналіз проблеми полорольової 

поведінки; 

- розвиток уявлень про маскулін-

ність і фемінність;  

- полорольовий конфлікт; 

- варіанти методик для 

чоловічого та жіночого 

контенгентів; 

- практичні методи роботи 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології 

Мелоян А.Е. 

вул.Батюка 19 

тел.(095)8987141 

anaitmeloyan@gmail.ua 

травень 2019 р. 25 осіб 

Семінар 

«Девіантна поведінка 

підлітків, як соціально-

психологічна проблема» 

- психологічні проблеми 

важковиховуваних підлітків 

Факультет психології, 

економіки та управління, 

кафедра прикладної 

психології 

Погрібна А.О., 

вул.Батюка 19 

(095) 854 71 65 

alyona097575@gmail.com 

травень 2019 р. 25 осіб 



II регіональна конференція 

«ВИЩА МАТЕМАТИКА: 

минуле, сьогодення та 

погляд у майбутнє» 

- історія вищої математики; 

- застосування вищої 

математики; 

- науково-популярна математика. 

 

Фізико-математичний 

факультет, кафедра 

математики та інформатики 

ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет» (спільно з 

Донбаською державною 

машинобудівною 

академією, Івано-

Франківським коледжем 

ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет 

імені Василя Стефаника», 

ВСП НАУ  Слов`янський 

коледж Національного 

авіаційного університету). 

Відповідальні за проведення 

заходу: 

к. ф.-м. н., доц. кафедри 

математики та інформатики 

Чуйко О.В., 

к. ф.-м. н., доц. кафедри 

математики та інформатики 

Нєсмєлова О.В., 

старший викладач  кафедри 

математики та інформатики 

Дзюба М.В. 

dziubamaryna2015@ukr.net 

+38(095) 3939315 

 

17 травня  

2019 року 

80 



Сучасні 

здоров’язберігаючі освітні 

технології як засіб 

гармонійного розвитку 

особистості дітей з 

порушеннями 

інтелектуального розвитку 

- розширення поняття про 

здоров’язберігаючі освітні 

технології у рамках специфіки їх 

використання у процесі розвитку 

дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку; 

- впровадження iнновацiйних 

педагогiчних технологiй та 

перспективного досвiду у 

навчальний процес закладів 

освіти; 

- впровадження позитивного 

педагогічного досвіду в практику 

роботи вчителя спеціальної 

школи 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

 

31 травня  

2019 р. 

11 осіб 

Сучасні тенденції 

взаємозв’язку науки і 

практики у галузі 

спеціальної освіти 

- впровадження сучасних  

комунікативно-iнформаційних 

технологiй та перспективного 

досвiду найкращих педагогів у 

галузі спеціальної та інклюзивної 

освіти; 

- загальна характеристика та 

напрямки розвитку системи 

взаємозв’язку спеціальної та 

інклюзивної освіти; 

- посилення співпраці 

навчального закладу з закладами 

вищої освіти 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

24 червня  

2019 р. 

9 осіб 



Психолого-педагогічні 

умови забезпечення 

процесу  розвитку і 

корекції пізнавальних 

можливостей учнів з 

інтелектуальними 

порушеннями 

- обговорення кращих 

вітчизняних та міжнародних 

практик щодо вирішення  

проблеми забезпечення процесу 

корекції пізнавальних 

можливостей дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- організація корекційно-

розвивальної роботи в 

спеціальному освітньому закладі; 

- пошуки найбільш ефективних 

умов  забезпечення процесу  

розвитку і корекції пізнавальних 

можливостей учнів з 

інтелектуальними порушеннями 

через дослідну роботу, розробку 

корекційно-технологічних 

маршрутів та їх реалізацію 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

27 вересня  

2019 р. 

12 осіб 

Підготовка учнів з 

інтелектуальними вадами 

до самостійного життя у 

процесі їхньої 

самореалізації 

- теоретичний аналіз питання 

соціальної адаптації дітей з 

особливими освітніми потребами 

до навчання у спеціальних та 

інклюзивних закладах; 

- розгляд проблеми соціально-

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами; 

- подолання проявів 

дезадаптованості на 

психологічному, соціальному та 

соціально-психологічному рівнях 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

25 жовтня  

2019 р. 

10 осіб 



Формування професійно-

педагогічної культури  

майбутніх корекційних 

педагогів 

- забезпечення досконалого 

володіння стратегіями взаємодії з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами, їх батьками; 

- впровадження позитивного 

педагогічного досвіду в практику 

роботи вчителя спеціальної 

школи; 

- організація виробничої 

практики студентів з метою 

формування їх професійно-

педагогічної культури 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

29 листопада 

2019 р. 

9 осіб 

Теорія і практика роботи 

інклюзивно-ресурсних 

центрів (ІРЦ) у 

Донецькому регіоні 

- розгляд теоретико-методичних 

засад інклюзивної освіти; 

- аналіз організаційно-

педагогічних умов роботи ІРЦ; 

- пошук ефективних технологій 

реалізації інклюзивного навчання 

у загальноосвітніх установах; 

- визначення професійної 

готовності до інклюзивного 

навчання; 

- взаємозв’язок роботи ІРЦ із 

закладами дошкільної та 

загальної середньої освіти 

Факультет спеціальної 

освіти, кафедра технологій 

спеціальної та інклюзивної 

освіти, 

завідувач кафедри ТС та ІО 

д.пед.н., проф. 

 Дмитрієва І.В.  

 тел. +380990181008  

dmitrievasgpu@gmail.com 

27 грудня  

2019 р. 

13 осіб 

 


